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Шановна Вапентино AHaToniiBHo!
Вiд срондg родини Богдана Гаврипишина висповлюемо свою повагg та вдячнiсть
gciM працiвникам gнiверситетg за щоденнu працю iз пiдтримки та впровадження якiсного
й безпечного освiтнього процесg gкраi'нськоi'моподi в часi вiйни.
I-_{иtи l]истом iнформgемо, що невдовзi в YKpaiHi вдрчге вiдзначатимgть
ýень
вiдповiдапьностi
у 2a2l роцi з iнiцiативи Фондg родини Богдана Гаврипишина
^юдини,
Верховна Рада пiдтриtlапа й встановипа цей день на державномg piBHi. Тепер ми щорiчно
вiдзначаеtио йогО ].9 жовтнЯ, g денЬ народжеНня видатного gкраi'нця, автора ýекпарацП
вiдповiдапьностi пюдини, Богдана Гаврипишина.
ykpa'iHcbki дiти та мо^одь натхненний прикпад вiдповiдапьностi
та

це

, Кожен

кожна g cBot'x активностях сьогоднi прагнgть бgти корисними дпя перемоги g вiйнi, а дапi
й дпя вiдбgдови та позитивного розвиткg Украi'ни, ]-9 жовтня, Всеgкраi'нський день
вiдповiдапьностi гiюдини, насамперед i'хнiй день.
вiд фондg пропонgеt4о Вам спецiапьно до Дня вiдповiдапьностi пюдини впаштgвати
серед стgдентiв перегг\яд кgрсg вiдеопекцiй Богдана Гаврипишина, Богдан ýмлtтрович
пок^адаВ вепикi надIt на молодь, вiриВ g'ii можпивостi та майбgтнс. Сьогоднi, g непростий
час вiйни, ми вкотре перекончемось, що моподi пюди зростають як проактивнi, вiдкритi та
riднi особистостi , якi готовi дiяти заради своеl'краi'ни. Ane яким бgде наш cBiT дапi,

скажitио, за 5О poKiB? Такиl,t фiпософськt4м питанням почрlнаеться кgрс вiдеопекцiй
Богдана Гаврипишина на Ргоmеthеus. Дектор торкаеться тем самоосвiти, ефективного
gправпiння, прав та обов'язкiв пюдини, мистецтва життя загапом. Кожна з 15 пекцiй по*
своемg загпибпюе гпядача в роздчми над окреспеним питанням. ykpai'Ha, в томg чиспi
наша моподь, своi'ми дiями сьогоднi формgе HoBg цiннiснg картинg всього cBiTg. Маемо йt
надапi вибgдовgвати цеЙ вектор майбgтнього, ппанчвати i втiпювати позитивнi зпriни, бgтиr
вiдповiдапьниt{и як g персона,.lьномg, так iB професiйномg жлlттi , як за свою родинg, так
за свою KpaiHg.
Бgдемо вдячнi за сприяння та органiзацгi перегпядiв цього кgрсg серед ваших
стgдентiв, А пgбпiкgвати cBoi рефпексП та роздgми-вiдповiдi на питання ..Яким бgде наш
cBiT за 5О poKiB?r) запрошgемо за хештегор1 #я_вiдповiдапьнiсть та з позначками Qэондg
роАини Богдана Гаврипишина в соцiапьних мережах lпstаgгаm, Facebook. Twitteг.
t

Спава YKpai'Hi!
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